
EGZAMIN WSTĘPNY  

do Liceum Sztuk Plastycznych  – w cyklu kształcenia 
pięcioletnim 

 
Podstawa prawna: 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  z dnia 

15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół     

i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 686 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO  z dnia 

9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół 

i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. 

Dz.U. 2019 poz. 686 

 
 

Nabór na rok szkolny 2021/2022 
w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu. 

 
EGZAMIN WSTĘPNY odbędzie się 7 czerwca 2021 r. (poniedziałek),                  

od godziny 9.00, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa związanych 

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 

 

Egzamin wstępny odbywa się w ciągu jednego dnia.  

 
Egzaminy wstępne odbywają się w sali konferencyjnej.  
 

1. Egzamin wstępny z rysunku – polega na narysowaniu ustawionej martwej 

natury, w ciągu wyznaczonego czasu (90 minut) - na formacie kartonu A3,  

przy użyciu ołówków - jako narzędzia. Ocenie podlega umiejętność: 

zakomponowania na płaszczyźnie kartonu martwej natury, poprawnego 

uwzględnienia proporcji, rejestracji planów – głębi, zauważenia różnic       

w charakterze elementów martwej natury, jak: szkło, metal, tkanina                

i zaznaczenia tego  w swojej pracy rysunkowej, zwracając uwagę na kreskę, 

fakturę – jej zmienność oraz znaczenie światła i cienia w kompozycji 

martwej natury. 

2. Egzamin wstępny z malarstwa – polega na namalowaniu ustawionej 

martwej natury w ciągu wyznaczonego czasu (90 minut) - na formacie      

kartonu A3, przy użyciu farb wodnych. Ocenie podlega umiejętność: 

zakomponowania na płaszczyźnie kartonu martwej natury, poprawnego 

uwzględnienia proporcji, przestrzeni – głębi, zauważenia różnic                      

w charakterze elementów martwej natury, jak: szkło, metal, tkanina                 



i określenia tego za pomocą plamy barwnej, odwzorowującej rzeczywisty 

obraz martwej natury, ukazania kolorem przestrzeni oraz budowy bryły 

ustawionych przedmiotów. Umiejętne posługiwanie się wymaganą 

techniką. 

3. Egzamin wstępny z kompozycji – dotyczy realizacji kompozycji płaskiej 

lub przestrzennej wykonanej w glinie. Na podstawie przedstawionego 

tematu należy wykonać kompozycję precyzującą podany temat egzaminu, 

przy użyciu gliny. Ocenie podlega: pomysł, kreatywność, umiejętność 

kojarzenia, wyobraźnia, estetyka wykonania pracy, technika realizacji 

kompozycji. Czas 90 minut. 

 

 

NA EGZAMIN WSTĘPNY, KANDYDAT MA OBOWIĄZEK STAWIĆ SIĘ                        

Z LEGITYMACJĄ SZKOLNĄ! 

 

NA EGZAMIN KANDYDACI PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ: 

 BLOK RYSUNKOWY LUB TECHNICZNY (FORMAT  A3) 

 OŁÓWKI DO SZKICOWANIA 

 GUMKA DO WYCIERANIA  

 FARBY WODNE 

 NACZYNIE NA WODĘ  

 PĘDZLE 

 

Wszystkie etapy egzaminu wstępnego są punktowane.  

Prace plastyczne ocenia komisja złożona z nauczycieli rysunku i malarstwa oraz 

rzeźby. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać wynosi 75. 

 egzamin praktyczny z rysunku (skala ocen od 0 do 25 punktów) 

 egzamin praktyczny z malarstwa (skala ocen od 0 do 25 punktów) 

 egzamin praktyczny z kompozycji (skala ocen od 0 do 25 punktów) 

 

 

 

 

 


